
Når Sønderholm-hymnen afsynges, ved man, der er indbudt til fest og samvær. Dette var også 
tilfældet, da den årlige generalforsamling for Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og 
Sønderholm sogne fandt sted i byen, og over 60 medlemmer deltog.

Bent Elkjær dirigerede forsamlingen sikkert og humoristisk gennem mødet, og formand Peter 
Stoffersen forestod beretningen:

Året 2022 bød på to vellykkede udflugter: Den første var til Johannes V. og Thit Jensens Museum i 
Farsø. Her blev de to søskende beskrevet på bedste vis, og eftermiddagens forløb var med en god 
tilslutning. Sommerens udflugt gik til Rebild Bakker, hvor Nationalparkens guide berettede om de 
mange spændende historier om stedet, og mange medlemmer havde valgt at dele en skøn og 
interessant aften i hinandens selskab.

Foreningen afholdt i november måned det tilbagevendende Åbne Arkiv, hvor man havde mulighed 
for at se nogle af de utallige lokalhistoriske beskrivelser, som Bent Elkjær, fra Frejlev, gennem 
årene har arbejdet med. Mange gæster skrev sit navn i Gæstebogen, og det var en god dag. 
Formanden beklagede dog den lidt ringe plads, der er i Arkivet, når der kommer mange besøgende, 
men bestyrelsen er i gang med en større sortering og oprydning, som fortsætter i den kommende tid.

Foreningen er beærede og stolte over det stabile antal medlemmer på omkring 390, den har, og 
bemærker også den store aktivitet og interesse, der er på både Facebook, hjemmeside og Arkiv.dk. 
Det er alt sammen med til at fremme arbejdet med at gemme fortiden for eftertiden, og alle 
aldersgrupper deltager med ildhu.

Forfatteren Ole Færch fra Hasseris har arbejdet med Nørholms historie i den tid, Corona-virusset 
lukkede landet ned, og nu har det udmøntet sig i hele fire bøger. Foreningen valgte sidste år at give 
økonomisk støtte til trykningen af bøgerne, og nu ses der frem til at få nogle af dem solgt til de, der 
har interesse i historie fra langt tilbage i tiden.

Formanden sluttede af med at takke for de mange dokumenter og billeder, der er indkommet til låns
eller til eje - i årets løb. Han takkede også Bent Elkjær og Bendt Knudsen (tidligere Tostrup) for 
deres omfattende arbejde med at registrere de fleste af gårdene i området, og han bød velkommen til
Else Levisen fra Frejlev. Hun er nyligt opstartet som frivillig om tirsdagen, og hun er kommet godt i
gang med arbejdet. Der rettede også en tak til bestyrelsen for godt og givtigt samarbejde. 
Beretningen blev godkendt ved klapsalver.

Kasserer Flemming Gravesen fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen. Det 
samme gjorde kontingentbeløbet, som bibeholdes på det nuværende beløb på 80 kr. pr. husstand om
året.

Valg til bestyrelsen: 
Peter Stoffersen modtog genvalg.
John Ejdrup valgte at stoppe. Jens Rise fra Restrup er nu ny i bestyrelsen.
Flemming Gravesen valgte også at stoppe, og Per Mølgård fra Tostrup blev nyvalgt til bestyrelsen. 
Per Sloth Bendtsen modtog genvalg, som suppleant. Valg som revisor tilfaldt Jørgen Rise, og han 
blev genvalgt. Formanden rettede en stor tak til både John Ejdrup og Flemming Gravesen for et 
godt samarbejde i bestyrelsen igennem mange år.



Efter kaffen fik Gert Kristensen, fra Nyrup Mark, ordet. 

Gert Kristensen havde kaldt sit foredrag for – Fra olie til vindmøller, og han indledte med at 
fortælle om sin barndom i Binderup ved Nibe. Her havde hans forældre Benzin Jens og hustru i 
1952 bygget en tankstation på den bare mark ved Nibevejen. Den unge Gert husker, han tjente 3 øre
pr. liter benzin, han hældte i kundernes biler, og nu hvor benzinen var i blodet, drømte han om at 
blive landmand. Han sparede ivrigt op og arbejdede på adskillige gårde i omegnen – i både stald og 
på markerne. Men som han blev ældre, ændrede drømmen sig. Han blev fænget at de nye moderne 
vindmøller, der efterhånden snart skulle dukke op i Nibe-området, og inden så længe, via en 
uddannelse til programmør hos Kommune Data, så han sig selv som en konsulent på faget. Nu tog 
forretningerne fart; et selskab blev til to og snart til tre, og i dag er Gert en habil handelsmand i 
vindenergi på alle fronter. 
Foredraget blev sluttet af med en kort video om, hvordan et stort beton-fundament blev støbt, og om
hvorledes de imponerende kraner manøvrerede elementerne sammen til en ny opsat vindmølle. 
Efter foredraget var der stor spørgelyst omkring det aktuelle emne, og til slut overrakte Peter 
Stoffersen - Gert Kristensen en lille erkendtlighed, som tak for den spændende og lokale historie. 


